Informace k pokácení 2 smrků v prostoru při ulici U zličínského hřiště
Rádi bychom touto cestou informovali naše občany o důvodu pokácení 2 smrků při
ulici U zličínského hřiště v prostoru mezi sportovní halou a nově vybudovaným objektem
zázemí a restaurace u fotbalového areálu.
Ke konci vegetačního klidu došlo k pokácení 2 smrků ze zdravotních a
bezpečnostních důvodů v návaznosti na realizaci akce „Hřiště u hřiště“. Nově upravené
místo by mělo sloužit jako zázemí pro matky a malé děti, čekající na starší sourozence, cílem
je vybudovat hřiště s herními prvky pro malé děti, rozmístit několik laviček a návazně
sadovnicky upravit celou plochu. V rámci stavby je navrženo odstranění betonové plochy
včetně obrubníků a betonových dlaždic a keramických nádob. Nově je navržen spojovací
chodník mezi tělocvičnou a novou restaurací vč. zálivů pro mobiliář a doplnění obrubníku u
stávající plochy zámkové dlažby. V pravé části řešené plochy je nově umístěno dětské hřiště
s vybavením pro malé děti. Návazně na stavební úpravy vč. instalace mobiliáře jsou
navrženy i sadovnické úpravy – zatravnění nové plochy a výsadba stromu a keřů.
Při zpracování realizačního projektu akce byly oba smrky pečlivě posouzeny. Z hlediska
kvalitativního se jednalo o dřeviny s průměrnou až podprůměrnou sadovnickou hodnotou a
s různým stupněm narušení vitality i zdravotního stavu (mírně proschlé, nepravidelné
koruny, jeden ze smrků již měl i náhradní terminál). Co však bylo nejvíce problematické,
bylo umístění stromů uvnitř kompaktní betonové plochy tl. 250-350 mm. Smrky mají mělkou
podpovrchovou kořenovou soustavu a při odstraňování betonové plochy hrozilo
nevyhnutelné závažné narušení kořenů – tj. nevratné narušení stability stromů a následně
možnost vývratu. Vzhledem k tomu, že plocha má sloužit pro pobyt široké veřejnosti, je
bezpečnostní hledisko prioritní, a proto se přistoupilo k pokácení stromů.
V rámci obnovy dojde k výsadbě stromu a keřových porostů. Věříme, že nová podoba
prostoru bude dalším pěkným zázemím pro naše občany.
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